Матеріально-технічне забезпечення
закладу дошкільної освіти
Заклад дошкільної освіти № 2 (ясла-садок) «Малятко» розташований у типовій
двоповерховій будівлі, загальною площею 675.20 кв.м. Проєктна потужність закладу
складає 74 місця (3 дошкільних і 2 ясельні групи). Заклад працює за п’ятиденним робочим
тижнем та 10,5-годинним режимом роботи. Наразі час функціонує 3 дошкільні групи і 2
ясельні – 96 дітей.
Територія закладу дошкільної освіти та його будівля відповідають санітарним нормам.
Заклад
має
огорожу
по
всьому
периметру.
Кожна
група
має
окремий
ізольований майданчик із зеленими насадженнями, на яких встановлені пісочниці, ігрове
обладнання. Для виконання завдань розумового, екологічного та трудового розвитку
дошкільнят облаштували естетично оформлені квітники, городина, висадили дерева і кущі.
У ЗДО є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників.
У групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації
життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким
інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо
естетичного оформлення та облаштування. У групах є водонагрівачі, технічні засоби
навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві розвивальні
посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку
творчої та пізнавальної активності дошкільників.
Обладнали методичний кабінет, облаштували місце для роботи асистента вихователя,
музичного керівника. У музичній залі є технічні засоби навчання: музичний центр, дитячі
музичні інструменти. Але зал потребує поповнення сучасним спортивним обладнанням. У
кожній групі створені, наповнені обладнанням та атрибутами для рухливих ігор центри
рухової активності.
Медичний кабінет не повністю забезпечений необхідними лікарськими засобами та
виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги, потребує
поповнення сучасним медичним обладнанням.
На сьогоднішній день стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарногігієнічним нормам та вимогам. До складу харчоблоку закладу входять: кухня (цех для
варіння), в якій виділені окремі частини для первинної обробки овочів, для миття кухонного
посуду; комора для зберігання сипучих продуктів та інших продуктів; холодильне
приміщення. Харчоблок закладу забезпечений достатньою кількістю холодної і гарячої
води. Кухня оснащена необхідним технологічним обладнанням, забезпечена достатньою
кількістю кухонного посуду різного розміру і призначення, інвентарем, санітарним одягом
(халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо). Все промарковане, використовується лише за
призначенням та замінюється при забрудненні. Згідно з вимогами та методичними
рекомендаціями їх застосування, у харчоблоці використовуються дозволені миючі та
дезінфікуючі засоби. Комора харчоблоку обладнана, згідно з санітарними вимогами. При
зберіганні різних видів продуктів дотримане товарне сусідство.
Температурний режим у навчальному закладі відповідає санітарним вимогам. Контроль
за температурою повітря у приміщеннях закладу здійснюється за допомогою кімнатних
термометрів, розміщених у кожному окремому приміщенні.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на
достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється, відповідно до
законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який складається і
затверджується, відповідно до законодавства.

